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  230-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 إستد7لھم وھل للمقاومة إس3مية وجبھات وتنظيمات أحزاب تأسيس من السنة إلى ينتسب من بعض يفعله فيما الشرع حكم ما - 1

  ) 00:01:35(  ؟. صحيح)  واجب فھو به إ7 الواجب يتم 7 ما(  بالقاعدة

 بواجب القيام في وتقصير شرعية مخالفات فيھم أنفسھم وھم المنكر عن والناھين بالمعروف اBمرين للدعاة نصيحتكم ما - 2
  ) 00:15:08(  ؟. والتربية التصفية

 ) 00:19:10(  ؟ ذلك على وأمثلة ؟ هللا إلى الدعوة في الحكمة الشيخ بيان - 3

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  عسـاك خبري ، من أي اجلزائر ؟ :الشيخ 
  .أنا من الُبليدة  :السائل 
  !بُليدة، هذه تبعد عن العاصمة كثرياً ؟ :الشيخ 
  .أربعني كيلو :السائل 
  .ة أم بلدة كبرية هيـه ، وهي قري.. أربعني كيلو  :الشيخ 
  ..بلدة كبرية  :السائل 
  !كبرية   :الشيخ 
  .والية  :السائل 
  وكيف الدعوة هناك فيه نشاط أو ال ؟.. والية  :الشيخ 
  . فيه نشاط  :السائل 
  ؟.أو حديثة العهد  :الشيخ 
  ؟.وهناك بعض النقط . نشاط كبري. فيه نشاط  :السائل 
  كيف ؟  :الشيخ 
  .أجل تلك النقط يا شيخ  حنن جئنا من :السائل 



  .ما فهمنا  :الشيخ 
  .حنن جئنا نسأل عن األحزاب يف احلقيقة  :السائل 
  .؟ تفضل .تريد أن تسأل عن شيء  :الشيخ 
بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه  :السائل 

  : أمجعني أما بعد
م الشرع احلنيف مبا نراه من بعض إخواننا املنتسبني إىل السنة يف بعض البالد إذا أسسوا أحزابا فما هو حك

وخباصة أم يستدلون أحياناً  - كما يقولون- وجبهات وتنظيمات إسالمية ملواجهة القوى املعادية لإلسالم 
شرعية من كتاب ربنا سبحانه  فهل هناك أدلة "ما مل يتم الواجب إال به فهو واجب " : بقاعدة فقهية تقول 

  .وبارك فيكم وجزاكم خرياً , وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم جتيز هلم مثل هذا التحزب ؟ ، أفيدونا نفع اهللا بكم 
كما هو معلوم عند -احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني، ال يوجد  :الشيخ 

اهللا أو يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما جييز للمسلمني أن يتفرقوا شيعاً  أي دليل يف كتاب -أهل العلم
َوَال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن ِمَن (( : وأحزاباً، وإمنا يوجد يف الكتاب والسنة خالف ذلك متاماً، حيث قال تعاىل 

افترقت ( : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم  ))َما َلَدْيِهْم َفرُِحوَن  الِذيَن فـَرُقوا ِدينَـُهْم وََكانُوا ِشيَـًعا ُكل ِحْزٍب بِ 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثالث 

 هي التي تكون على ما أنا( : من هي يا رسول اهللا؟ قال : قالوا  )وسبعين فرقة، كلها في النار إال واحدة 
وإمنا تكون اجلماعة مجاعة حقيقية إذا كانت تتمسك  )هي الجماعة ( : ويف الرواية األشهر  )عليه وأصحابي 

بالكتاب والسنة متسكاً فعلياً وليس متسكاً قولياً، ولذلك هنا البد من لفت النظر إىل حقيقة طاملا أصبحت اليوم 
اضر اليوم أن كل حزب صار ينتمي إىل الكتاب تتكرر ألفاظها وختفى حقائقها، وهي أن من موضة العصر احل

والسنة، بعد أن مل يكن للكتاب والسنة ذكر على ألسنتهم قبل حنو ربع قرن من الزمان، ولكن بفضل اهللا ورمحته، 
وأصبحت هلا اهليمنة والسيطرة على كل الدعوات صار , ملا بدأت دعوة الكتاب والسنة تعلو على كل الدعوات 

ت األخرى أن يتبنوا االنتسابة إىل الكتاب والسنة، ولكن شتان بني من ينتسب إىل الكتاب من مصلحة الدعوا
والسنة امساً، وبني من ينتسب إليها امساً وفعًال، ولذلك فال ينبغي لنا أن نظن أن كل من كان يدعو أو يقول حنن 

ني القول وبني الفعل، فمن كان فعله على الكتاب والسنة إم كذلك على الكتاب والسنة، وإمنا علينا أن نقارن ب
أي الفرقة - من هي؟ : قالوا : يصدق قوله فنحن نكون معه ليس حزباً، وإمنا مجاعًة واتباعًا للحديث السابق 

، فمن   )هي التي على ما أنا عليه وأصحابي ( : ويف الرواية األوىل أو األخرى  )الجماعة ( : قال  - الناجية



  .ا معه وكنا مجاعة واحدة، وليس فرقاً وأحزاباً، كل حزٍب مبا لديهم فرحونكان فعله يطابق قوله كنّ 
هذه املالحظة جيب أن نالحظها ألننا نسمع اليوم دعوات كثرية بينها إختالف كبري جداً ومع ذلك فكل منهم 

  :يدعي أنه على الكتاب والسنة، وكما قيل قدمياً 
  بذاك وليلى ال تقر هلم* * * وكٌل يدعي وصالً بليلى 

يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا ِلَم تـَُقوُلوَن َما َال تـَْفَعُلوَن  َكبـَُر (( : وربنا عز وجل يقول يف الكتاب الكرمي كما هو معلوم 
ى حنن عل: ، جتد مثًال على سبيل املثال، جتد كثريا من الناس يقولون ))َمْقًتا ِعنَد اللِه َأن تـَُقوُلوا َما َال تـَْفَعُلوَن 

الكتاب والسنة، وحنن على منهج السلف الصاحل ، لكنك إذا نظرت إىل مظهرهم رأيت مظهرهم ال ينيب عن 
شيٍء من ذلك اإلتباع للمنهج ، منهج السلف الصاحل، فكثٍري منهم يتزيون بزي األجانب، كثٍري منهم ال يتشبهون 

 )ب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى حفوا الشار ( : بنبيهم صلى اهللا عليه وسلم الذي مثًال كان يقول 
فتجد الكثري من هؤالء املدعني االنتساب إىل الكتاب والسنة أو االنتساب إىل السلفية خيالف فعلهم قوهلم، 
خيالف خمربهم َخربهم، فلذلك هؤالء ينبغي حنن أن ال حنشرهم يف زمرة اجلماعة اليت ال تفرق فيها، وال أحزاب 

ا هذه احلقيقة َسُهل علينا متامًا أن نفهم أن من كان يدعي االنتساب إىل الكتاب والسنة ومع فيها، وإذا عرفن
ذلك فهم فرق وشيع وأحزاب، فليسوا على الكتاب والسنة ؛ ألنه هذا التفرق وهذا التحزب، هو خالف الكتاب 

  .والسنة
  .ما أدري إذا كان كأنه يف بقية للسؤال لو ذكرتين حىت ندندن حوله

وخباصة  - كما يقولون- إذا أسسوا أحزاب وجبهات وتنظيمات إسالمية ملواجهة القوى املعادية لإلسالم  :ائل الس
  ؟.)ما لم يتم الواجب إال به فهو واجب ( : أم يستدلون أحياناً بقاعدة تقول 

ا أشرنا إليه آنفًا أن طيب، حماربة القوى احملاربة لإلسالم ال تكون بالتفرق، وإمنا تكون بالتجمع، وهو م :الشيخ 
يكونوا مجاعة واحدة ويربطهم منهج واحد، وليس هناك منهج إال منهج الكتاب والسنة وما كان عليهم سلفنا 

  : - ونعم ما كان يقول-الصاحل، كما اشتهر عن اإلمام ابن قيم اجلوزيّة رمحه اهللا أنه كان يقول 
  بالتمويه قال الصحابة ليس***    العلم قال اهللا قال رسوله   

  بني الرسول وبني رأي فقيه***   ما العلم نصبك للخالف سفاهة   
  حذرا من التشبيه والتمثيل***    كال وال جحد الصفات ونفيها   

حنن جند هؤالء األحزاب أكثرهم ال يهتمون بتصحيح عقائدهم وأفكارهم، ال يهتمون بتصليح عبادام و 
كل حزٍب منهم يتحزب للمذهب الذي عاش عليه، فعندكم مثًال ، صيامهم ومناسك حجهم، وإمنا احلقيقة  



يغلب التحزب لإلمام مالك رمحه اهللا، يف بالد أخرى كرتكيا مثًال ال يعرفون اإلسالم إال من زاوية مذهب أيب 
في، حنيفة فقط، ويف بالد أخرى كسوريا مثًال ومْصر مثًال وهذه بالد يعرفون مذهبني اثنني وهو الشافعي واحلن

وعلى العكس من ذلك مثل يف جند مثًال ما يعرفون مذهبًا إال املذهب احلنبلي، يف احلجاز يعرفون املذهب 
الشافعي أكثر وهكـذا، هذا ليس هو منهج السلف الصاحل، منهج السلف الصاحل كما أمسعناكم آنفاً من قول ابن 

  .العلم قال اهللا قال رسوله : القيم رمحه اهللا
من كان يقول حنن على الكتاب والسنة ويصدق فعله قوله كما قلنا آنفًا فهو من اجلماعة وحنن  هؤالء األحزاب

معهم أين ما كانوا ومن كانوا، أما استغالل هذه الدعوة يف سبيل جتميع الناس وتكتيلهم وحتزيبهم، ولو بزعم 
وإما أن تكون منحرفة عن اإلسالم كثرياً حماربة القوى احملاربة لإلسالم، وهي قوى إما أن تكون كافرة كفراً حمضاً، 

  .أو قليًال، فما يكون أبداً حماربة القوى اليت تعادي اإلسالم إال بالرجوع إىل الكتاب والسنة يف كل شؤون احلياة
وحنن نعلم من واقع اجلماعات واألحزاب املعروفة اليوم على وجه األرض أا فقط تم بالكالم، وال تم مبعرفة 

وفهمه فهمًا صحيحًا أوًال، مث بتطبيق هذا اإلسالم على أنفسهم وعلى ذويهم و أهليهم ثانياً، هذا نادر  اإلسالم
جدًا و هذا الذي حنن تم به من أن يكون فهمنا لإلسالم فهمًا صحيحاً، على منهج قال اهللا قال رسول اهللا 

هذا هو جواب هذا السؤال، أما . ا إليه سبيالً قال سلفنا الصاحل، مث تطبيق ذلك يف كل شؤون حياتنا فيما استطعن
  السؤال الثاين ما هو ؟

  . "ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب " : سيخنا لو تكلمت عن القاعدة  :السائل 
  !نعم :الشيخ 
  . ...لو مت اإلشارة عليها بشكل  :السائل 
معرتف فيها بني أهل العلم، لكنهم  هيـه، صحيح ما مل يتم الواجب إال به فهو واجب، هذه قاعدة :الشيخ 

يتغافلون عن احلقيقة اليت سبقت اإلشارة إليها، وهي أن التجمع والتكتل حملاربة القوى احملاربة لإلسالم واملعادية له 
جيب أن يكون على أساس الكتاب والسنة، فيجب قبل كل شيء أن نتدارس الكتاب والسنة، وأن يظهر فقهه يف 

هو الذي جيمعنا بعضنا إىل بعض، وهذه القوة هي اليت تستطيع من قريب إن شاء اهللا أن ذوات أنفسنا، وهذا 
حتارب القوى املعادية لإلسالم وليس مبجرد التحزب والتكتل، والدليل على ذلك أن بعض اجلماعات اإلسالمية 

تطيع أن تزرع اإلسالم يف املعروفة اليوم مضى عليها قرن من الزمان وهي تدعو إىل اإلسالم امساً، ولكنها مل تس
صدور املنتسبني إليها فضًال أن يتمكنوا من حماربة أعدائهم، ألن فاقد الشيء ال يعطيه، الذي يفقد السالح 
حملاربة األعداء ال يستطيع أن حيارم، والسالح هنا يف حماربتهم ليس إال فهم اإلسالم فهمًا صحيحاً، وتطبيقه 



  !السؤال الثاين ؟ غريه شوه كان. تطبيقاً صحيحاً 
هل جيوز لبعض الدعاة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع أم هم أنفهسم فيهم : يسأل السائل :السائل 

  !؟.خمالفات شرعية، وعدم قيام بواجب التصفية والرتبية
ن هذا نعم ، هذا سؤال كأين أشعر بأن اجلواب السابق عن السؤال األول يتضمن شيئًا من اجلواب ع :الشيخ 

  .السؤال ، ولكن األمر حيتاج إىل تفصيل
أفهم من السؤال أن الذين يريدون أن يأمروا باملعروف وأن ينهوا عن املنكر وال يهتمون بالتصفية والرتبية معىن 
ذلك أم يهتمون فقط باالسم، أال وهو اإلسالم، وذا االسم رمبا يريدون مبحاربة املنكر واألمر باملعروف فيما 

ق بالنواحي السياسية، ألم لو كانوا يريدون األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملعىن الواسع الذي ال خيتص يتعل
باُحلكـام وإمنا يشمل احلاكم واحملكوم معاً، حينئذ نقول، هذا متام اجلواب على هذا السؤال، وهذا هو منتهى العلم 

  .واإلنصاف يف اعتقادي
سانًا كامًال، يأيت بكل شيٍء من الشرع سواٌء كان واجباً أو مستحباً أو مندوباً، البد من ال ميكن أن جند إن: نقول

  ؟ .أن يكون فيه نقص ما، لكن ماذا يكون الغالب عليه
يكون الغالب عليه التمسك بالشريعة، ويكون شذوذاً منه أن خيالف الشرع يف مسائل قد تكون حمدودة، فإذا كان 

هى عن املنكر يغلب عليه التمسك بالكتاب والسنة لكن له بعض األوهام واألخطاء الذي يأمر باملعروف وين
فعلية أو قولية، فهذا ال ينبغي أن نتصور أنه ال جيوز له األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ألنه حينئذ ينبغي أن 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، نسد باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ألنه ليس هناك إنسان كامل بعد رسول 
ولذلك أذكر جيداً أن اإلمام القرطيب رمحه اهللا كان ذكر رواية عن اإلمام مالك رمحه اهللا فيه منتهى احلكمة، حيث 

  ؟.هل جيوز األمر باملعروف والنهي عن املنكر من شخص مل يكتمل بعد: سئل اإلمام مالك 
والناهي عن املنكر الكمال، عطّلنا األمر باملعروف والنهي عن حنُن إذا اشرتطنا على اآلمر باملعروف " : قال 

ساددوا ( : املنكر، ألنه ال كمال إلنسان على وجه األرض، وإمنا األمر مبا يغلب عليه كما قال عليه السالم 
  ." )وقاربوا 

فسه وإصالح ذويه فإذاً خالصُة اجلواب، إذا كان الذي يريد أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر يهتم بإصالح ن
ال ، : بقدر اإلمكان مث يهتم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فله ذلك بل ذلك مما جيب عليه، أما أن يقال

  .ال يوجد فينا كامل إطالقاً ! ألنه ناقص، فأينا الكامل ؟
روف والناهي عن املنكر لكن هنا يف هذه املناسبة البد أن نذكر قيداً ، البد أن يقرتن مع فكر اآلمر باملع :الشيخ 



فكرًا وعمًال، أال وهو أن يكون أمره باملعروف ويه عن املنكر أن يكوَن كل ذلك باملعروف، أن يكون أمره 
(( : باملعروف ويه عن املنكر باملعروف من أساليب الشريعة، فكلنا يعلم قول ربنا تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي 

 ِتي ِهَي َأْحَسُن ادُْع ِإِلى َسِبيِل رَباحلكمُة هنا أول ما يتبادر  ))َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِال ،
َوَلْو ُكنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب (( : إىل ذهننا وذهن غرينا أيضا هو اللني وترك الشدة والغلظة، كما قال تعاىل 

وهذا أمر مالحظ يف هدي الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ويف سنته العملية، لقد كان  ، ))الَنَفضوْا ِمْن َحْوِلَك 
، لقد كان صلى  ))بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رِحيٌم (( : بأمته رؤوفاً رحيمًا كما وصفه ربنا تبارك وتعاىل يف القرآن الكرمي 

ضرين مجيعًا كلنا يعرف قصة ذلك األعرايب الذي اهللا عليه وسلم كذلك يف أسلوب حياته وتعليمه ألمته، ولعل احلا
ا يتعلم بعد اآلداب اإلسالمية واألحكام الشرعية ، ذلك أنه حاول أن 

ّ
يبدو أنه كان حديث عهد باإلسالم وأنه مل

وتعلمون أن املسجد النبوي كان مفروشًا باحلصباء، فلما رأى ذلك منه أصحابه عليه , يبول يف املسجد النبوي 
إنما بعثتم ( أي ال تقطعوا عليه بوله،  )ال تزرموه ( : وا به أن يضربوه، فقال صلى اهللا عليه وسلم هلم السالم مهّ 

وتركه صلى اهللا عليه وسلم يقضي بوله حىت ارتاح، لكن الرجل بقدر من سره من  )ميسرين ولم تبعثوا معّسرين 
اللهم " : يف دعاءه بعد الصالة حيث قال  وبدا ذلك, لطفه صلى اهللا عليه وسلم به انغاظ من غلظة أصحابه 

حممد يستحق الرمحة ألنه رحيم،  "ارمحين وحممداً وال تشرك معنا أحداً ، اللهم ارمحين وحممداً وال تشرك معنا أحداً 
فعاد  "اللهم ارمحين وحممدًا وال تشرك معنا أحدًا " أما هؤالء اجلفاة الغالظ القلوب فهؤالء ال يستحقون الرمحة 

حَجرت أي ضّيقت واسعاً  )لقد حّجرت واسعًا من رحمة اهللا ( : رسول صلى اهللا عليه وسلم يعلمه يقول له ال
من رمحة اهللا تبارك وتعاىل، فهذا أسلوب من أساليب الرسول صلى اهللا عليه وسلم اهلينة اللينة يف تأديبه ألصحابه 

  .وأمره باملعروف ويه عن املنكر
وقد ال يعرفها كثٌري من الناس، وهي قصة ذلك الصحايب الذي تكلم يف الصالة  لكن هناك قصة تشبه هذه،

وحاول من حوله أن يسكتوه بالضرب على أفخاذهم ، أال وهو الذي يُعرف بـماذا ؟ معاوية بن احلكم الُسلمي، 
ة بن احلكم هذا معاوية غري معاوية بن أيب سفيان الذي صار فيما بعد خليفة املسلمني، يقول هو نفسه معاوي

يرمحك اهللا فنظر إّيل  ـ : صليت يومًا وراء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فعطس رجٌل جبانيب، فقلت له : السلمي 
هو يصلي ينادي بأعلى . "واثُكل أمّياه " : يعين نظرة مسكته، َمْن حوهلـ فضاق م ذرعاً، ونادى بأعلى صوته 

، يدعو على نفسه، ملاذا تنظرون إّيل ؟ ما لكم تنظرون إيل؟ فأخذوا  - أي فقدتين أمي-  "واثُكل أمّياه " : صوته
فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا ( :  - وهنا الشاهد- اسكت اآلن ليس وقتاً للكالم، قال . ضرباً على أفخاذهم 

هذه إن : عليه وسلم الصالة أقبل إلّي، فواهللا ما قهرني وال كهرني وال ضربني وال شتمني ، وإنما قال لي 



إخل احلديث واحلديث  )الصالة ال يصلح فيها شيٌء من كالم الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
  . فيه طول ولو أنه فيه فوائد، لكن ما نطيل عليكم اآلن

فالشاهد أن الرجل شعر بأنه أخطأ يف الصالة من نظرات الصحابة إليه، نظرات إنكار يف الصالة، مث من ضرم 
اآلن يا ترى بعد الصالة شو بده : ى أفخاذهم تسكيتاً له، فعرف أنه كان خمطئاً ، ومثله يتصور وحيدث نفسه عل

فواهللا ما ( : ؟، فيجيب نفَسه بنفِسه، فيقول .يعاقبين الرسول صلى اهللا عليه وسلم على هذا اخلطأ الذي ارتكبته
أقول األمر  )ه الصالة ال يجوز فيها هذا الكالم هذ: قهرني وال كهرني وال ضربني وال شتمني وإنما قال لي 

لكن هنا الشيء الذي ينبغي التنبه له والتنبيه عليه ، لكن أحيانًا البد من , باملعروف جيب أن يكون باملعروف 
  . ...استعمال الشدة، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم 


